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Abstrak 

Seknpsi ini meneliti tenteng komunikasi interpersonal dalam interaksi 
antare tenaga medis dan pendenta kanker stadium lanjut di poIikfinik pafiatif 
RSUD Dr. Soetomo. Penelitian Catriwright, Hokey, Anderson menjelaskan 
kershasiasn 'yang menyelimuti informasi yang sangat ketat untuk orang
orang yang dalsm keadaan sekarat dan juga penderita kanker. Sementara 
penderita kanker memerlukan informasi yang tengkap dan jelas sehingga 
pendente dapat melakukan tindakan yang tapet. Model pengobatan yang 
dilakukakan oleh penderita kanker ini adalah pengobatan paJiatif dan bebes 
nyen. Proses komunikasi yang digunakan dalam pengobatan ini adalah 
komunikasi interpersonal. 

Melihat keadaan diatas, peneliti tert8rik untuk meneliti bagaimana 
komunikasi interpersonal dalam interaksi yag terjadi antara tenega medis dan 
penderita kanker di poIiklinik paliatif dan bebas nyeri RSUD Dr. Soetomo 
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk melaksanakan penelitian 
ini tinjauan pustaka yang digunakan mengenai komunikasi interpersonal 
dalam konteks komunikasi kesehatan dengen menggunakan model interaksi 
King's sebagai alat analisis dan proses komunikasi interpersonal. 

Metode penelitian ini adalah survey deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan wawancara rnendalam sebagai metoda pengumpulan data. 
Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasi hasil interview dangan 
mempertimbangkan latar beJakang sosial, budaya, ekonomi dari responden. 
Responden dalam penelman ini adalah 10 pendenta ksnker yang berobat 
secara rutin ke poliklinik paliatif RSUD Dr. Soetomo. Tenega medis yang 
bertugas di poli paliatif yang terdirl dari 3 orang dokter, 1 orang spotaker. 2 
orang perawat. supervisor menjadi informsn dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian menggambarkan bahwa dalam berinteraksi tenaga 
medis dan pendenta kankar melakukan tahapan-tshapan persepsi. penilaian 
dan tindakan yang terjadi secara transaksional. Faktor·faktor yang 
mempengaruhi komunikasi interpersonal tardiri dari kebutuhan, kepercayaan, 
sikap. nilai, tujuan, kapabilitas tenaga medis, manfaat . gays berkomunikasi 
tanaga medis, serta pengalaman dan kebiasasn pendents kanker. latar 
belakang sosial, budaya serta ekonomi juga memiliki pengaruh terhadap 
komunikasi interpersonal yang terjadi. 
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